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ATA DE TRIGÉSIMA [QUARTA] REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS 

E LINGUÍSTICOS - CIFEFIL 

 
Ás dez horas do dia oito de agosto de mil, novecentos e no-

venta e oito, teve lugar, na residência do Diretor-Presidente do Ci-
FEFiL (Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos), 
Professor José Pereira da Silva, a reunião ordinária dos membros 
desta associação. Estiveram presentes os professores José Pereira da 
Silva, Ruy Magalhães de Araujo, Emmanuel Macedo Tavares e Al-
fredo Maceira Rodríguez. Os professores Afrânio da Silva Garcia e 
Salatiel Ferreira Rodrigues comunicaram-se por telefone para se in-
formar do andamento da reunião. O Professor José Pereira informou 
sobre o andamento dos preparativos para o II Congresso Nacional de 
Linguística e Filologia, apresentando o número de inscritos, o que 
sabe até o momento sobre os projetos dos participantes, as taxas re-
cebidas e por receber, sua linha de trabalho na Coordenação do Con-
gresso, etc. A seguir foi verificada a situação dos sócios do CiFEFiL, 
quanto a pagamento das anuidades, sócios honorários, etc. O Profes-
sor Emmanuel Macedo Tavares comprometeu-se a tentar cobrar pes-
soalmente, durante a realização do Congresso, as taxas relativas às 
anuidades e/ou participações no Congresso dos sócios e participantes 
em atraso. O Professor Emmanuel Tavares propôs a inclusão na ca-
tegoria de sócios honorários do CiFEFiL dos seguintes professores: 
Sylvio Edmundo Elia, Leodegário Amarante de Azevedo Filho, Ma-
ximiano de Carvalho e Silva e Antônio Geraldo da Cunha. O Profes-
sor Alfredo alegou que não era partidário da existência da figura do 
Sócio Honorário na instituição, devido à precariedade das finanças 
da mesma. O Professor Ruy Magalhães informou que se estavam o-
bedecendo aos Estatutos e ressaltou os méritos dos candidatos pro-
postos, motivo pelo que foram aceitos e incluídos por unanimidade. 
Por outro lado, exclui-se a Professora Vera Lúcia de O. Paiva por ter 
pedido exoneração e estar em débito com duas anuidades. O Profes-
sor José Pereira informou sobre a elaboração dos Anais do Congres-
so Nacional de Linguística e Filologia. Disse que a editoração está a 
cargo da Professora Darcília Simões e que ela, o Professor Flávio 
Garcia e ele próprio estavam fazendo gestões junto à gráfica 
DIGRAF para a boa realização e rápida entrega dos Anais. Mostrou 
no computador a ficha catalográfica e outros aspectos da formatação. 
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O Custo do material para a capa foi de R$ 144,00 (cento e quarenta e 
quatro reais), embora sobrasse parte desse material, que ficou à dis-
posição para possível aproveitamento porque não fazem quantidade 
menor. O papel do “miolo” foi doado pela UERJ, que dessa forma, 
se torna co-participante da Edição. A Professora Darcília Simões é 
responsável pela editoração dos Anais e da Revista Philologus. Co-
mo pagamento de seus serviços, recebeu um computador, doado pelo 
Professor José Pereira. Os Anais referidos são publicados num único 
volume de 368 páginas. O número de exemplares é de 300 (trezen-
tos). Ficou resolvido que esses Anais seriam entregues, conforme 
prometido, aos participantes do I Congresso, que pagaram as taxas 
correspondentes, assim como aos professores sócios honorários. Os 
exemplares excedentes serão postos à venda pelo preço de R$ 12,00 
(doze reais) o exemplar. O Professor José Pereira informou que as 
inscrições recebidas até o dia quinze de agosto serão incluídas no 
cronograma do Congresso. As que chegarem a partir dessa data serão 
submetidas a seleção. Ficou marcada a próxima reunião ordinária do 
CiFEFiL para o dia cinco de setembro próximo, possivelmente na re-
sidência do Professor Afrânio Garcia. Depende de confirmação. 
Confirmou-se a reunião de avaliação do Congresso na dia nove de 
outubro na UFRJ. Por proposta do Professor Emmanuel Tavares, 
também será realizada nessa reunião a eleição da Diretoria do CiFE-
FiL para o próximo biênio. Não havendo mais assuntos a tratar, a re-
união foi encerrada e eu, Alfredo Maceira Rodríguez, Segundo Se-
cretário, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e por todos os pre-
sentes. Rio de Janeiro, 08 de agosto de 1998. José Pereira da Silva, 
Alfredo Maceira Rodríguez18 

                                                           
18 Esta ata não foi assinada pelo professor Ruy Magalhães de Araujo nem por Emmanuel Ma-
cedo Tavares. 


